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DATO 

10.05.2017 

 
SAGSNR.  

  

 

 

herunder 
 Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin 

 Skoledagens længde 
 Skemalægning 
 Vikardækning 
 Understøttende undervisning 
 Holddannelse og anden støtte 
 Udbud af valgfag 
 Åben skole  

 

Formål 

 Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst 

mulig læring, dannelse og trivsel. 

Elevernes undervisningstimetal 

 Timetallet følger i udgangspunktet Ministeriets vejledende timetal, [Folkeskoleloven, § 
14b] dog med tilretninger fra år til år på baggrund af evt. særlige hensyn i visse klasser. 

 Der sikres en ugentlig understøttende lektion til lektiehjælp/faglig fordybelse. 

 

Skoledagens længde 

 Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen i 
indskolingen ligger i tidsrummet 8.05-14.05, på mellemtrinnet i tidsrummet 8.05-

14.05/15.05 og i udskolingen i tidsrummet 8.05-15.05. Iflg. Kalundborg Kommunes 
Styrelsesvedtægt skal mødetiderne tilpasses Movias bustider til og fra skolen. [Notat fra 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om skoledagens længde] 

 

Skemalægning 

 Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret 
skoledag. 

Princip for undervisningens organisering 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P21
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P21
http://uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF16/Jan/160113-Skoledagens-laengde-mulighederne-for-afkortning.ashx?la=da
http://uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF16/Jan/160113-Skoledagens-laengde-mulighederne-for-afkortning.ashx?la=da
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 Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at 
spise. 

 Skolebestyrelsen udtaler sig til skemaerne.  

 Skolen tilstræber, at skemaet for det kommende skoleår er tilgængeligt for elever og 
forældre fra og med uge 27 - dog med forbehold for ændringer.  

 Skemaændringer kan forekomme i løbet af skoleåret, og det tilstræbes at varsle elever 

og forældre 4 uger før ikrafttræden ved ændringer i mødetiderne. 

 Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for aktivitetsbaseret 
undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter. 

Vikardækning 

Skolen tilstræber  

 et forsvarligt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning. 

 en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende 
fravær. 
 

Lektiehjælp og faglig fordybelse [Folkeskoleloven, §15, stk. 
2]http://www.emu.dk/sites/default/files/UVM%20Lektiehjaelp.pdf  

Skolen tilstræber  

 at integrere lektiehjælp og faglig fordybelse i både den faglige og den understøttende 
undervisning. 

 at lektiehjælp og faglig fordybelse støtter eleverne bedst muligt i at realisere deres 
individuelle læringsmål. 

 at lektiehjælp og faglig fordybelse understøtter elevernes kompetencer, tiltro til egne 

evner og motivation for at gå i skole. 

Elevernes hjemmeaktiviteter 

Skolen tilstræber  

 at involvere hjemmene i elevernes læring med opgaver og ideer til hjemmeaktiviteter, 
der understøtter den faglige læring. 

 at elevernes hjemmeaktiviteter er motiverende, inddrager forældrene og viser 
forældrene, hvad eleven lærer i skolen. 

 at eleverne ikke har flere lektier i form af træning, repetition og fordybelse, end det kan 
nås i timerne til lektiehjælp og faglig fordybelse. 

 at forældrene kan orientere sig i undervisningsplanerne via Forældreintra/Meebook 

Motion og bevægelse [Folkeskoleloven, § 15, stk. 1] 

Skolen tilstræber,  

 at motion og bevægelse inddrages hver dag i både den understøttende og fagopdelte 
undervisning. 

 at motion og bevægelse i undervisningen er varieret og sjovt for eleverne samt understøtter 
faglige læringsmål og trivsel for den enkelte og klassen som helhed. 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P22
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P22
http://www.emu.dk/sites/default/files/UVM%20Lektiehjaelp.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P22
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Den understøttende undervisning 

Formål 

 Den understøttende undervisning bidrager til, at eleverne får mulighed for at lære på 
forskellige måder, med en høj grad af kobling mellem teori og praksis. 

Mål 

Den understøttende undervisning tager i så høj grad som muligt udgangspunkt i elevens 
forudsætninger og behov og bidrager til et rigt læringsudbytte. 

Skolen tilstræber,  

 at den understøttende undervisning sætter fokus på virkelighedsnære problemstillinger, 
der er relevante for eleven. 

 at den understøttende undervisning indeholder  
o Praktiske og emneorienterede forløb 
o Træning af faglige færdigheder 
o Særlige talentforløb for fagligt stærke elever 
o Særlige faglige udviklingsforløb for fagligt svage elever 
o Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering 
o De obligatoriske emner 

o Løbende elevsamtaler om læringsmål med individuel feedback og opfølgning 
o Motion og bevægelse 

Skolen tilstræber, 

 at den understøttende undervisning gennemføres, så alle elever får en varieret skoledag. 
 at alle elever ugentligt får mulighed for lektiehjælp og faglig fordybelse, med varierede og 

differentierede læringsformer. 
 at elever og forældre bliver informeret om formålet med de understøttende aktiviteter. 
 at inddrage forældrenes viden og erfaring i den understøttende undervisning. 

 

Holddannelse  

[Folkeskoleloven, § 25a] 

Skolen tilstræber  

 at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme 

undervisningsdifferentiering og elevernes faglige progression samt motivation. 

 at bruge holddannelse til særlige talentforløb og særlige faglige udviklingsforløb for alle 
elever. 

 at grundlaget for holdplaceringen er tydelig for den enkelte elev og forældrene. 

 en løbende evaluering af holddannelsen. 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P48
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Supplerende undervisning og støtteundervisning 

Skolen tilstræber  

 at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af den supplerende 
undervisning og støtteundervisningen. 

 at have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen.  
 at personalet, der varetager den supplerende undervisning, lever op til de samme 

kvalifikationskrav, som gælder for specialundervisningen. 

[Specialundervisningsbekendtgørelsen, § 17] og [Folkeskoleloven, § 3a 
 at den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende undervisning eller 

specialundervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede 
undervisningstid. [Specialundervisningsbekendtgørelsen, § 12] og [Folkeskoleloven, § 5, 
stk. 5] 
 

Dansk som andetsprog  

[Folkeskoleloven, § 5, stk. 6] og [Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som 

andetsprog] 

Skolen tilstræber  

 at gøre forældre til to-sprogede elever opmærksomme på muligheden for undervisning 

af eleverne i dansk som andetsprog. 

 at organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog så vidt muligt tager hensyn 
til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet. 

 at den samlede undervisningstid for elever, der modtager undervisning i dansk som 
andetsprog, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid. 

Valgfag i udskolingen  

[Folkeskoleloven, § 9] 

Skolen tilstræber,  

 at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres både fagligt og 
kreativt. 

 at samarbejde med foreninger og erhvervslivet om udbuddet af valgfag. 
 at tage eleverne med på råd, når skolens udbud af valgfag bestemmes. 

Tema-/projektforløb  

Skolen tilstræber,  

 at tema- og projektforløb muliggør samarbejde på tværs af årgange og klassetrin. 

 at tema- og projektforløb fastlægges i skolens årsplan inden skoleårets begyndelse. 

 at inddrage forældre og andre med særlig viden om emnet i både planlægning og 
gennemførelse af tema- og projektforløb. 

 at informere hjemmene i god tid om tema- og projektforløbenes formål, læringsmål og 

organisering og om eventuelle ændringer i elevernes mødetid. 

 at der i organiseringen af tema- og projektforløb tages specielt hensyn til elever, der har 
det svært med opbruddet i skolens faste struktur. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163941#P17
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P4
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163941#P12
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P7
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P7
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P7
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163934
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163934
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176327#P12
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Den åbne skole 

Formål 

 Den åbne skole skal, gennem samarbejde med det omgivende samfund, højne trivslen, 
motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne. 

 Den åbne skole skal, gennem samarbejdet med det omgivende samfund, styrke den 

lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder. 

Mål 

Aktiviteter i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund, bidrager til at opfylde 

Fælles Mål og har en klar kobling mellem teori og praksis. 

Det tilstræbes,  

 at samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund tager udgangspunkt i elevens 

interesser og motivation. 

 at samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund både består af aktiviteter i 
den fagopdelte undervisning og aktiviteter i den understøttende undervisning. 

 at samarbejdet med musik-, kunst- og kulturskoler bidrager til at udvikle skolens musik 
og billedkunstundervisning samt inspirerer eleverne til at udfolde deres musikalske og 
kunstneriske evner og interesser evt. på eliteniveau. 

 at samarbejdet med idrætsforeningerne styrker elevernes mulighed for at dyrke 

eliteidræt og giver eleverne en større indsigt i variationen af idrætsgrene og lyst til 
deltagelse i det lokale idrætsliv. 

Samarbejdet med ungdomsskolen giver eleverne mulighed for et alternativt uddannelsestilbud, 
når det er til gavn for deres læring og motivation. 

Det tilstræbes, at samarbejdet med erhvervslivet styrker elevernes evne til innovation og 
iværksætteri samt deres uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. 

Inddragelse af udefrakommende personer i undervisningen kan ske ud fra vurderingen af, at 
deres deltagelse højner kvaliteten, og de bidrager med kompetencer, som ikke er på skolen. 

Det tilstræbes at inddrage forældre i planlægning og gennemførelse af aktiviteter knyttet til den 
åbne skole - herunder transport/forældrekørsel. 

Aktiviteterne i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund er organiseret efter klare 
aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle elever. 

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 14.06.2017 

 


